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Sú mŕtvi, pán 
barón. Žena aj 

chlapec sú určite 
mŕtvi.

Je to isté, 
pane. Sú 

mŕtvi.

ARRAKÍN. VLAJKOVÁ LOĎ 
HARKONNENOVCOV.

BARÓNOVE 
SÚKROMNÉ KOMNATY.

Ale? 
Mŕtvi? Mám... mám tu 

hlásenie.

VOJENSKÉ VELITEĽSTVO 
BARÓNA VLADIMÍRA 

HARKONNENA.
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A videl si 
telá?

Videli ich, ako 
vleteli do búrky. 
To sa nedá prežiť, 

pane.

Niečo skrýva. Nech sa 
trochu zapotí.

Pri prenasle-
dovaní bola 

zničená aj naša 
toptéra.

Ale videl si 
telá? Nehovor mi o 

istote, keď to 
nie je isté!

Samozrejme, 
že tí dvaja sú 

mŕtvi.

Je v tom 
hlásení ešte 

niečo?

Je v tom zaple-
tený aj imperiálny 
planétológ Kynes, 

pane.

Zajali ho 
sardaukari.
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Kynes... ten 
lokaj impéria 
hral na obe 

strany.

Dajte ho 
zabiť.

Pane! Je to impe-
riálny planétológ, 

služobník jeho 
veličenstva...

Tak nech to vyzerá ako 
nehoda! Musí zomrieť. 

Pomáhal mojim nepria-
teľom.

Sardaukari majú aj 
ďalšieho význam-

ného zajatca, pane. 
Vojvodovho pána 

asasínov.

Hawata? To nie je 
možné!

„Prehovoril len o tom, 
že podľa neho zradila 

Atreidesovcov lady 
Jessica.“

„Určite? Tak nech si to 
myslí aj naďalej.“

„Daj si záležať, aby sa k nemu 
dobre správali. A podpor 

jeho podozrenia voči lady 
Jessice.“

„Bude pracovať 
pre mňa.“

„To nebude jedno-
duché.“

Viem
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Rýchlo! 
Nech sa veci 

hýbu!

„Nech primiešajú Hawatovi 
do jedla i do nápoja malé 

množstvo jedu, vyvinu-
tého nebohým Piterom de 

Vriesom.“

„A okrem toho nech mu do 
jedla dajú aj protijed... kým 

nerozhodnem inak.“

„Absencia niečoho môže 
byť rovnako smrtiaca ako 

prítomnosť. Hawat protijed 
nevyňuchá nijakým prístro-

jom.“

„Možno sa to nikdy nedo-
zvie. Ale ak ho nezískame 
do služieb, tak protijed 

odoberieme.“

Pošli mi sem 
synovca 
Rabbana!

Hawat na mojej 
strane! Jeden z naj-

obávanejších mentatov 
v dejinách.

A všetci 
Atreidesovci mŕtvi.

Moc a strach... 
strach a moc.

Rabban mi poslúži, ale 
len dočasne.

Pravou budúcnosťou 
Harkonnenovcov bude jeho 
krásny brat Feyd-Rautha.

Krásny Feyd...

Hneď to 
bude, pane!



Glossu Rabban, gróf 
z Lankiveilu, bývalý 
guvernér Arrakisu.

Myseľ ako baranidlo, 
mozog ako tank... Žiadny 

mentat. No možno mi 
poslúži ako nástroj.

Ak mu dám voľnosť, 
prevalcuje všetko, čo 
sa mu postaví do cesty.
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Volal si ma, 
strýko?

„Príjem, 
strýko?“

„Ak budeš z Arrakisu 
šesťdesiat rokov žmýkať 
každý cent, ledva sa nám 

vrátia náklady na túto 
vojnu!“

Vojdi. Postav 
sa bližšie, 

nech ťa vidím.

Atreidesovci sú 
mŕtvi. Do posled-
ného. Planéta je 

znovu tvoja.

Mám len jednu 
požiadavku. Príjem.
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Fremeni nestoja za 
úvahu!

Zostane z nich akurát 
tak krvavá kaša.

Potom, keď namiesto neho 
príde Feyd-Rautha, uvítajú 

ho ako záchrancu.

Krásny Feyd...
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Ale musíš 
žmýkať.

Mám ďalšie 
správy, 
strýko.„Máš voľnú ruku 

Rabban. Kým budeš 
žmýkať.“

Postupuj bez 
milosti.

žmýkať...

Prezlečené légie 
sardaukarov lovia 
Fremenov v púšti.

Hovorí sa, že 
púštny ľud 
eliminoval 

imperiálnych 
bojovníkov.

Fremeni žeby 
porazili sardauka-
rov? Tie klebety 

potlač!
Nepotrebujeme 
popudiť imperá-

tora.

Nevyvraždi oby-
vateľov, len ich 
udrž v porobe.
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